CNM Qualifica EaD - Conceitos e elaboração do Plano Plurianual - PPA
2022/2025
Local: Plataforma EaD
Data: 16 de abril
Horário: 09:00 às 17:00
Programação preliminar:
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Objetivo do curso:
Orientar gestores e técnicos dos municípios na elaboração do Plano Plurianual –
PPA – 2022/2025, com detalhamento das obrigações e orientação nos principais
aspectos pertinentes a matéria.

A CNM - Confederação Nacional de Municípiose o IPZ - Instituto
Paulo Ziulkoski trazem essa qualificação totalmente online.

Público-alvo:
Prefeitos, Vice Prefeitos, Secretários Municipais, Contadores,
servidores dos Municípios que atuam na área contábil, financeira,
orçamentária e de planejamento, integrantes da comissão de controle
interno, integrantes de conselhos municipais e demais interessados.
Palestrante:
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Fabrício Falconi

Contador formado na FURG – Rio Grande/RS; Gestor de Regime
Próprio de Previdência certificado pela APIMEC; Assessor Contábil e
Consultor de Gestão Fiscal; Palestrante da CNM – Confederação
Nacional dos Municípios; Membro da CTCONF – Câmara Técnica de
Normas e de Demonstrativos Fiscais da Federação.

Conteúdo Programático:
ESTRUTURAÇÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS
Estruturação dos orçamentos do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal
de Assistência Social, aplicação dos recursos vinculados à Educação, Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS), e Conselhos Municipais;

PARÂMETROS DE PROJEÇÕES DE RECEITAS
Orientações para utilização de receitas projetadas de longo prazo,
considerando análise de mercado e situação atual do município, afim de
garantir o cumprimento dos índices constitucionais e da Lei de
Responsabilidade Fiscal;

MONTAGEM DAS METAS PRIORIDADES DA GESTÃO
Orientações para elaboração do Anexo de Metas e Prioridades, caracterizando
os Programas de Governo, objetivos e metas; estabelecendo para o período,
os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes
e nas despesas de duração continuada;

Investimento:

Inscrições GRATUITAS para servidores de municípios filiados
adimplentes à CNM com o limite de até 3 inscrições, a partir da 4ª
, investimento de R$ 90,00 por servidor. As vagas são limitadas,
inscreva-se e garanta a sua!
O valor de inscrição para participante de Município não filiado à
CNM ou pessoa não vinculada a Município será de R$ 190,00.
Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.
Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(51) 3407-4935 | (51) 3279-4823 - cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
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Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

